3. TOTSTANDKOMING EN DUUR OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AD HOC
DATA BV, GEVESTIGD TE BRUSSEL

Alle door Ad Hoc Data gedane aanbiedingen, offertes en
prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders
is aangegeven.
De Overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Ad
Hoc Data de bestelling van de Opdrachtgever schriftelijk, per fax of
langs elektronische weg bevestigd heeft of wanneer Ad Hoc Data met
de uitvoering van deze bestelling is begonnen.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt
en/of gedaan door of namens Ad Hoc Data, binden Ad Hoc Data enkel
indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot
vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Ad Hoc Data schriftelijk
of langs elektronische weg zijn bevestigd. Indien Partijen een
overeenstemming bereiken over wijzigingen in de uitvoering van de
opdracht dienen deze wijzigingen tijdig en schriftelijk of via
elektronische weg uitdrukkelijk door Opdrachtgever aan Ad Hoc Data
ter kennis te worden aangebracht. Het risico voor de uitvoering van niet
schriftelijke of via elektronische weg uitdrukkelijk gecommuniceerde
wijziging(en) in de opdracht is voor rekening van Opdrachtgever.
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst wordt de
Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.
Alle Overeenkomsten zijn gedurende het eerste jaar niet opzegbaar.
Overeenkomsten voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
Een Overeenkomst van bepaalde duur wordt na afloop van de
looptijd van de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde
tijd, behoudens in geval van opzegging door één van de Partijen drie
maanden voor de datum dat de Overeenkomst afloopt.

1. DEFINITIES
Opdrachtgever - de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Ad
Hoc Data.
Dienst(en) - de door Ad Hoc Data op basis van de Overeenkomst te
verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte
van de Opdrachtgever.
Data – Het B2B adressenbestand (met inbegrip van de
bedrijfsinformatie die tevens als persoonsgegeven gekwalificeerd kan
worden) waarop Ad Hoc Data een (sub-)Licentie aan de Opdrachtgever
verleent.
Goederen – Roerend of onroerend waaronder begrepen alle zaken en
vermogensrechten in de zin van artikel 516 e.v. BW.
Levering(en) - Aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst door
Ad Hoc Data te leveren dan wel geleverde Data en/of Diensten.
Overeenkomst(en) - Al hetgeen tussen Ad Hoc Data en Opdrachtgever
is overeengekomen in de overeenkomst tot het leveren van Goederen,
het verrichten van Diensten dan wel de Levering van Data, inclusief
onderhavige algemene voorwaarden en de daarbij behorende bijlagen.
Licentie – Het niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de
door Ad Hoc Data geleverde dan wel ter beschikking gestelde Data.
Platform – De beveiligde digitale omgeving waarop de Data aan de
Opdrachtgever ter beschikking gesteld worden en/of geleverd worden.
Partijen verstaan hieronder tevens enige andere wijze waarop de Data
aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt.
AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Partij(en) - Ad Hoc Data en/of Opdrachtgever.

4. LICENTIE
Door het sluiten van een Overeenkomst tot het leveren van Data
verleent Ad Hoc Data aan de Opdrachtgever een (sub-)Licentie op de
Data, binnen de door Ad Hoc Data aangegeven beperkingen, die o.m. in
onderhavige algemene voorwaarden voorzien worden, dan wel volgen
uit verplichtingen uit wet- en/of regelgeving.
De levering vindt plaats door het aanmaken van een
gebruikersnaam en het kiezen van een wachtwoord.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, levert Ad
Hoc Data de Data via het Platform, dat slechts toegankelijk is voor
Opdrachtgever met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.
De eigendomsrechten op de Diensten en/of de Data blijven steeds
rusten bij Ad Hoc Data en/of haar toeleverancier. De Overeenkomst
houdt geen overdracht in van octrooi-, auteurs- dan wel merkenrecht
of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht of gebruiksrecht.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of Data
zodanig te publiceren dat deze voor derden gratis of tegen betaling te
verkrijgen of op welke wijzen dan ook te raadplegen zijn, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad Hoc Data.
De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Opdrachtgever zijn
strikt persoonlijk. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar
gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verkopen, verhuren
en/of op enige andere wijze ten gebruik te stellen noch tegen een
vergoeding noch om niet, tenzij Ad Hoc Data hier uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Opdrachtgever is verplicht om, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en 90 dagen erna, mee te werken aan het verbeteren,
verwijderen en/of aanvullen van Data. Het verwijderen en/of aanvullen
van Data zal in ieder geval geschieden indien derden en/of betrokkenen
hierom hebben verzocht of indien dit vanuit maatschappelijke en/of

2. TOEPASSELIJKHEID
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle
aanbiedingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Ad Hoc
Diensten, Data, of Goederen aan Opdrachtgever levert, ook indien deze
Diensten, Data of Goederen niet (nader) in deze algemene
voorwaarden zijn omschreven.
De Opdrachtgever aanvaardt de uitsluiting van eventuele door
hem gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, behoudens in geval
van uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Ad Hoc Data en voor zover
de algemene voorwaarden van Opdrachtgever niet in strijd komen met
hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald wordt.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig,
indien Partijen deze schriftelijk of langs elektronische weg uitdrukkelijk
zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de nietige c.q.
vernietigde bepalingen op dergelijke wijze geïnterpreteerd worden dat
deze zoveel mogelijk aansluiten bij de consensus tussen Partijen.
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•

privacy (rechts)overwegingen gewenst is. In het geval van een verzoek
van een betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger, om
rectificatie van persoonsgegevens, bezwaar, verwijdering van
persoonsgegevens of vervollediging van persoonsgegevens, zal de
Opdrachtgever Ad Hoc Data onverwijld (en uiterlijk binnen 14 dagen)
op de hoogte brengen. Ad Hoc Data zal hier, indien en voor zover van
toepassing, tijdig (technische) instructies voor geven.
Opdrachtgever is verplicht, na beëindiging van de overeenkomst,
alle door Ad Hoc Data in licentie gegeven Data en kopieën daarvan
binnen 90 dagen te verwijderen.

Er zich een situatie voordoet waardoor de (uitvoering van de)
Overeenkomst onmogelijk is geworden, of als instandhouding van
de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd.
Behoudens de gevallen omschreven in artikel 6.3 en in geval van
de aanvaarding door Ad Hoc Data van een voortijdige opzegging door
Opdrachtgever is Ad Hoc Data gerechtigd een slotfactuur op te maken
ten belope van 50% van de nog resterende looptijd van de
Overeenkomst.

7. HET PLATFORM EN DE DATA
Ad Hoc Data is vrij in de bepaling en wijziging van de indeling en
verdere lay-out van het Platform. Opdrachtgever kan aan het Platform
en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens Ad Hoc Data
ontlenen.
Ad Hoc Data heeft het recht om in de Data wijzigingen of
aanvullingen van informatie te verwerken, de omvang van (de
bestanddelen van) de Data te wijzigen, zonder voorafgaande opdracht
of machtiging van Opdrachtgever of derden.
Ad Hoc Data heeft het recht de Data in een door Ad Hoc Data te
bepalen vorm vast te leggen, zonder opdracht of machtiging van
Opdrachtgever en zonder dat Ad Hoc Data daarvoor aan Opdrachtgever
enige vergoeding verschuldigd is.
Ad Hoc Data heeft het recht om de updatefrequenties van de Data
te verhogen c.q. te verlagen.

5. VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever zal bij het gebruik van de Data, op welke wijze
dan ook, de betrokkene correct informeren omtrent de rechtsgrond
voor en het doeleinde van de eventuele verwerking van diens
persoonsgegevens.
De Opdrachtgever heeft niet het recht om de Data door te
verkopen, op een andere wijze te commercialiseren of over te dragen.
Opdrachtgever is gehouden Ad Hoc Data te vrijwaren voor alle
aanspraken die derden tegen Ad Hoc Data mochten doen gelden.

6. OPZEGGING
Behoudens hetgeen bepaald wordt in artikel 3.5 van onderhavige
algemene voorwaarden, kan iedere Partij de Overeenkomst opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij
Partijen schriftelijk anders overeenkwamen.
Iedere Partij heeft het recht om, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de aan deze Partij toekomende
rechten en zonder dat ingebrekestelling vereist is de Levering en/of de
Overeenkomst te (doen) eindigen zonder inachtneming van een
opzegtermijn, op te zeggen en/of de toegang tot de Data ontzeggen
indien:
•
Er sprake is van een vermoeden van schending van artikel 15 van
onderhavige voorwaarden of de AVG of de wet- of regelgeving
omtrent de verwerking van persoonsgegevens in hoofde van de
Opdrachtgever;
•
Er sprake is van een betalingsachterstand;
•
Er sprake is van een aanvraag voor faillissement, de staking van
betaling, de aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie of beslag
op goederen van de andere Partij of in de handen van derden;
•
Indien er sprake is van een overdracht van de onderneming van
Opdrachtgever of een wijziging van controle van de Opdrachtgever
in de zin van artikel 1:14 WVV;
•
Er zich een situatie voordoet waardoor de (uitvoering van de)
Overeenkomst onmogelijk is geworden, of als instandhouding van
de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd.
De Partij die conform artikel 6.2 overgaat tot de beëindiging van
de Overeenkomst heeft het recht om, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling vereist is de
Overeenkomst te (doen) eindigen zonder inachtneming van een
opzegtermijn indien:
•
Er sprake is van een vermoeden van schending van de AVG of de
wet- of regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens
in hoofde van Ad Hoc Data;
•
Er sprake is van een aanvraag voor faillissement, de staking van
betaling, de aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie of beslag
op goederen van de Ad Hoc Data of in de handen van derden;

8. INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID
Opdrachtgever is geenszins eigenaar van de Data die het
voorwerp zijn van de Overeenkomst. Gelet hierop is voor
Opdrachtgever onder meer het navolgende verboden: presentatie,
verkoop, herpublicatie, verstrekking van Data aan derden, de
verstrekking van zijn of haar wachtwoord voor het Platform aan derden
en/of het al dan niet tegen betaling aan een derde verstrekken dan wel
te verveelvoudigen en/of openbaar maken van Data. Opdrachtgever
erkent voormelde rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop
onthouden.
Het vermoeden dat de Opdrachtgever de intellectuele
eigendomsrechten van de Diensten of van de Data verwerft, is niet van
toepassing.
Ad Hoc Data en de Opdrachtgever zullen alle informatie
betreffende de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en hierover
geen mededelingen doen aan derden die niet bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken zijn, behoudens wanneer:
a) de ene Partij de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van de onthullende Partij heeft bekomen;
b) de betrokken informatie publiekelijk gekend is; of
c) de betrokken informatie dient te worden vrijgegeven
ingevolge een wettelijke bepaling of een gerechtelijke of
administratieve beslissing.
Deze verplichting geldt tijdens de duur van de Overeenkomst en tot
twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de wijze van
beëindiging.

9. PRIJZEN
De prijzen van Ad Hoc Data zijn, tenzij dit schriftelijk of langs
elektronische weg uitdrukkelijk anders is overeengekomen, exclusief
omzetbelasting.
Ad Hoc Data behoudt zich het recht voor om, indien na de datum
waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen een verhoging in een of
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meer van de kostenfactoren optreedt, deze verhogingen aan
Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft bij een
prijsverhoging gedurende één (1) maand na totstandkoming van de
Overeenkomst het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Indien een Overeenkomst automatisch voor een periode wordt
verlengd, heeft Ad Hoc Data het recht een prijsindexatie toe te passen
op de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Voor de geldigheid van een
nieuw geïndexeerde prijs is geen toestemming van Opdrachtgever
vereist. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging gedurende één (1)
maand na de inwerkingtreding van de prijsverhoging het recht de
Overeenkomst te ontbinden.

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
Voorts heeft Ad Hoc Data in geval van verzuim, althans een
betalingsachterstand van Opdrachtgever, het recht de nakoming van al
haar verbintenissen jegens Opdrachtgever op te schorten, alsook de
toegang tot het Platform van de Opdrachtgever af te sluiten.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Uitsluitend indien Ad Hoc Data de Overeenkomst niet als een
voorzichtig en redelijk persoon heeft uitgevoerd, kan Opdrachtgever
aanspraken jegens Ad Hoc Data doen gelden. De aansprakelijkheid van
Ad Hoc Data is steeds beperkt tot hoogstens een bedrag gelijk aan de
prijs van de Overeenkomst.
Ad Hoc Data is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en
gevolgschade in hoofde van de Opdrachtgever of enige derde.
Ad Hoc Data is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het
gebruik en/of bewerking van de Data, door Opdrachtgever of een
derde. De Opdrachtgever vrijwaart Ad Hoc Data voor deze gevolgen.
De Opdrachtgever is bekend met rechten en verplichtingen met
betrekking tot de Data, in het bijzonder haar verbintenissen zoals
voorzien in artikel 15 en haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG
of de wet- of regelgeving omtrent de verwerking van
persoonsgegevens. De Opdrachtgever is bij de verwerking van de Data
alle wettelijke verplichtingen alsook de verbintenissen voorzien in
artikel 15 na te leven en vrijwaart Ad Hoc Data voor aanspraken van
derden en/of maatregelen van een bevoegde autoriteit in verband met
(de gevolgen van) een eventuele schending van deze verplichtingen
door de Opdrachtgever.
Behoudens afwijkingen voorzien in deze algemene voorwaarden,
bieden de door Ad Hoc Data geleverde Data en/of Diensten geen enkele
garantie met betrekking tot commerciële en/of andere risico’s, van
welke aard dan ook. Ad Hoc Data en/of haar leveranciers is (zijn) niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen en/of nalaten
van de Opdrachtgever en/of haar werknemers en/of als gevolg van
(onvoorziene) omstandigheden buiten haar (hun) macht gelegen bij het
ontvangen en doorsturen van Data en/of Diensten.
Indien de Opdrachtgever bij het benaderen van derden (ongeacht
het al dan niet commerciële karakter daarvan) gebruik maakt van Data
die afkomstig zijn van Ad Hoc Data, is het Opdrachtgever - tenzij
dwingende wetsbepalingen hem daartoe verplichten - verboden deze
derde informatie te verstrekken over de herkomst van die Data.
De Opdrachtgever is verplicht mee te werken aan het handhaven
van de AVG of de wet- of regelgeving omtrent de verwerking van
persoonsgegevens. Hiertoe stelt Ad Hoc Data onder meer instrumenten
ter beschikking van de Opdrachtgever om de verplichtingen tot
minimale gegevensverwerking, juistheid en opslagbeperking m.b.t. de
Data die hij reeds mocht ontvangen na te leven.
Bij iedere inbreuk door de Opdrachtgever van de
Licentievoorwaarden (artikel 4), zijn of haar verbintenissen (artikel 5)
en de (intellectuele) (eigendoms-)rechten en vertrouwelijkheid (artikel
8), is Opdrachtgever van rechtswege per overtreding – ter vrije keuze
van Ad Hoc Data – een direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding
van € 25.000,-, dan wel € 50,- per gegeven aan Ad Hoc Data
verschuldigd, onverminderd het recht van Ad Hoc Data haar hogere
werkelijk geleden schade te bewijzen.
Indien Opdrachtgever de AVG of wet- of regelgeving omtrent de
verwerking van persoonsgegevens schendt en dit leidt tot een verzoek
en/of een boete van een (semi)overheidsstelling is Opdrachtgever de

10. KLACHTEN
Eventuele gebreken m.b.t. de Goederen, Diensten of Data dienen
door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen
zeven (7) dagen na het aan het licht treden van deze gebreken
schriftelijk of langs elektronische weg aan Ad Hoc Data ter kennis te
worden gebracht.
Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever op Ad Hoc Data,
vervalt indien:
•
de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of
niet op de in dit artikel aangegeven wijze aan Ad Hoc Data ter
kennis zijn gebracht;
•
Opdrachtgever Ad Hoc Data geen of onvoldoende medewerking
verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de
klachten;
•
Opdrachtgever de geleverde producten in strijd met de
voorschriften althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of
onderhouden.

11. BETALING
Behoudens andersluidende overeenkomst vindt de betaling door
de Opdrachtgever aan Ad Hoc Data plaats door middel van
automatische incasso. Door het plaatsen van een bestelling verleent
Opdrachtgever aan Ad Hoc Data de machtiging om de verschuldigde
bedragen van de bankrekening van Opdrachtgever af te schrijven. Deze
machtiging geldt gedurende de gehele duur van de Overeenkomst.
Opdrachtgever mag deze machtiging gedurende de duur van de
Overeenkomst niet intrekken. Ad Hoc Data is gerechtigd € 25,00 aan
kosten in rekening te brengen, indien de gegeven machtiging tot
automatische incasso toch wordt ingetrokken, of bij de uitoefening van
de machtiging tot automatische incasso onvoldoende saldo aanwezig
blijkt te zijn, of anderszins een geïncasseerde betaling door de bank
wordt gestorneerd. Het voorgaande geldt ook indien aan Ad Hoc Data
op enige andere wijze een machtiging tot automatische incasso wordt
verleend. Is er geen automatische incasso afgesproken dan dient de
betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de interest
tegen een interestvoet van 1% per maand, onverminderd het recht van
Ad Hoc Data het verschuldigde bedrag met rente en kosten van
buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond te vorderen.
Indien Ad Hoc Data een herinnering en/of aanmaning aan
Opdrachtgever stuurt en betaling alsnog uitblijft zal Ad Hoc Data eerst
€ 25,00 aan administratiekosten in rekening brengen. De overige kosten
van buitengerechtelijke invordering worden door partijen gefixeerd op
15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van
€ 250,00. Indien Ad Hoc Data kan aantonen hogere kosten te hebben
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forfaitaire schadevergoeding voorzien in artikel 12.8 of een bedrag ter
hoogte van de door de (semi)overheidsinstelling opgelegde boete
verschuldigd, onverminderd het recht van Ad Hoc Data haar hogere
werkelijk
geleden
schade
te
bewijzen.
Indien
een
(semi)overheidsinstelling Ad Hoc Data geen boete oplegt maar een
verzoek doet, zal de forfaitaire schadevergoeding voorzien in artikel
12.8 worden gematigd tot de door Ad Hoc Data in alle redelijkheid
gemaakte kosten.

Opdrachtgever zal zijn/haar medewerking aan deze overdracht
verlenen.

15. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMING
De Opdrachtgever is (samen met Ad Hoc Data gezamenlijk)
verwerkingsverantwoordelijke en in die hoedanigheid gehouden tot
diverse verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Verder zijn de
Partijen gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de
bijzondere wetten die verband houden met de verwerking van
persoonsgegevens, zoals de wetgeving omtrent elektronische
communicatie (opgenomen in Boek XII WER en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens).
De Partijen verbinden zich ertoe om de Data en in het bijzonder
de persoonsgegevens die hier deel van uitmaken, actueel en juist te
houden en te wissen indien dit vereist zou zijn. Ad Hoc Data stelt hiertoe
instrumenten ter beschikking van de Opdrachtgever, die louter als
hulpmiddelen gebruikt kunnen worden. De Opdrachtgever verbindt
zich ertoe deze instrumenten, samen met andere, eigen mechanismen
en/of instrumenten, stelselmatig te gebruiken teneinde steeds de
actualiteit en juistheid van de Data en de persoonsgegevens te
garanderen.
De Opdrachtgever erkent dat Ad Hoc Data passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen heeft om de gegevens conform
de voor haar geldende verplichtingen te verwerken. De Opdrachtgever
verbindt zich ertoe eveneens passende technische en organisatorische
maatregelen te treffen om de correcte verwerking van de gegevens te
garanderen.
Partijen zijn verplicht om elkaar van ieder verzoek van een
betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger, zoals - maar niet
gelimiteerd tot - verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens, nietprofilering, verwijdering van persoonsgegevens of ververvollediging
van persoonsgegevens, onverwijld (en uiterlijk binnen 14 dagen na
ontvangst van het verzoek) schriftelijk of langs elektronische weg in
kennis te stellen.
De Opdrachtgever zal Ad Hoc Data onverwijld (en uiterlijk 48 uur
na de ontdekking ervan) in kennis stellen van een inbreuk in verband
met persoonsgegevens.
Indien Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk nalaat haar
verplichtingen (niet-nakoming), voortvloeiend uit de wet en/of dit
artikel na te komen, is Opdrachtgever direct en zonder verdere
sommatie de kosten verschuldigd die Ad Hoc Data ten gevolge van deze
niet-nakoming maakt.
Ad Hoc Data zal zich in rechte op Opdrachtgever verhalen indien
Ad Hoc Data wegens of als gevolg van een gebrek in de nakoming van
verplichtingen door de Opdrachtgever, zoals opgenomen in dit artikel
en andere contractuele documenten, schade leidt doordat Ad Hoc Data
door betrokkenen dan wel door derden aansprakelijk wordt gesteld,
dan wel een maatregel of een boete opgelegd krijgt door een bevoegde
toezichthoudende autoriteit.
De verplichtingen van Opdrachtgever, zoals benoemd in dit
artikel, gelden tevens wanneer de Overeenkomst met Ad Hoc Data is
geëindigd dan wel (tussentijds) is opgezegd.

13. OVERMACHT
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede
verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen, en die niet aan Ad Hoc Data zijn toe te rekenen. Hieronder
zal (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede worden verstaan:
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, act of God, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen
(waaronder bepalingen uit de AVG en de wet- of regelgeving omtrent
de verwerking van persoonsgegevens, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Ad
Hoc Data als bij derden, van wie Ad Hoc Data de benodigde goederen
en of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, al dan niet in
eigen beheer, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van
de leverancier van diensten aan Ad Hoc Data en voorts door alle overige
oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Ad Hoc Data ontstaan.
Een dergelijk beroep op overmacht komt Ad Hoc Data ook toe in het
geval er een (door het Europees Centrum voor ziektepreventie en –
bestrijding of vergelijkbare instantie) erkende wijdverspreide virale
infectie heerst welke wordt overgedragen via beten of contact met
lichaamsvloeistoffen welke ervoor zorgt dat menselijke lijken en/of
gestorvenen gereanimeerd worden en deze lijken en/of gestorvenen
vervolgens levend mensenvlees, bloed, hersenen of zenuwweefsel tot
zich willen nemen, indien en voor zover dit met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid zal resulteren in de val van onze moderne
beschaving.
Ad Hoc Data heeft het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt
nadat Ad Hoc Data haar verbintenis had moeten nakomen.
In geval van verhindering van de nakoming door Opdrachtgever
van een verplichting ten gevolge van overmacht, is Ad Hoc Data
gerechtigd - zulks ter vrije keuze van Ad Hoc Data - de betreffende
verplichting van Ad Hoc Data voor de duur van de overmacht op te
schorten, de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te
ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige
schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. In een
zodanig geval zal Ad Hoc Data Opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis stellen.
Indien Ad Hoc Data bij het intreden van de overmacht slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het een
afzonderlijke Overeenkomst betrof.

16. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
14. OVERDRACHT

Ad Hoc Data behoudt zich te allen tijde het recht voor haar
algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Voor wijzigingen van de algemene voorwaarden in de anticipatie
op nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en niet-materiële

Ad Hoc Data is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de
door Ad Hoc Data aangegane Overeenkomsten naar vrije keuze ten
behoeve van derden te bezwaren en/of aan derden over te dragen.
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wijzigingen verleent Opdrachtgever Ad Hoc Data reeds nu
onherroepelijk zijn instemming/toestemming.
Opdrachtgever wordt door Ad Hoc Data van de wijziging(en) in
kennis gesteld. Materiële wijzigingen van de algemene voorwaarden
worden (al dan niet bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op deze algemene voorwaarden, alle door Ad Hoc Data
uitgebrachte offertes en op alle door Ad Hoc Data aangegane
Overeenkomsten, alsmede de totstandkoming en interpretatie, is
uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit de tussen Partijen
gesloten Overeenkomst(en), waaronder begrepen de invordering van
verschuldigde geldsommen, dienen in eerste aanleg bij uitsluiting
aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Hasselt,
onverminderd het recht van Ad Hoc Data om zich tot de volgens de wet
bevoegde rechtbank te wenden.
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